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Beste Blue Drakers, 
 
Het einde van het seizoen nadert. De laatste competitiewedstrijd is al  weer 6 weken geleden. 
Binnenkort stoppen ook de binnen trainingen. In deze laatste Nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen 
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Het bestuur wenst ieder een prettige zomervakantie!  

 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Einde trainingen op 27 mei 
 

 

 
Onze trainingszaal Bulwijk is gehuurd  tot eind mei, maar omdat het Hemelvaart is op de laatste 
donderdag, is de laatste binnentraining op 27 mei. 
 
De trainers hebben aangegeven dat ze in juni wel willen doorgaan met buiten trainen. 
Hopelijk is het lekker weer en kunnen we nog een aantal weken op de buitenveldjes doorspelen. 
 

Ieder team maakt hierover zijn eigen afspraken! 

Erespelden voor onze Ereleden 

http://www.bluedrakes.nl/


 
Op 12 april j.l. hebben de twee ereleden van Blue Drakes, Ben Rigter en 
Berthold Bakker voor hun jarenlange verdienste voor de basketballsport de 
erespeld van ons district ontvangen. 
 
De speld is uitgereikt door Bert Koot, voorzitter van NBB District-West.  
De uitreiking werd bijgewoond door diverse leden, oud-leden en 
scheidrechters van Blue Drakes, 
 
Wij danken Berthold en Ben voor hun inzet voor de club. 
 
 

 

Opzeggen of Inschrijven 

 

 
Voor de competitiespelende leden, die volgend jaar geen lid meer willen zijn, bijvoorbeeld omdat ze na 
hun examen uit Woerden verdwijnen geldt: 
 
Schrijf je bijtijds uit. Doe dit via een e-mail aan ledenadministratie@bluedrakes.nl.  
 
De bond brengt kosten in rekening als je niet tijdig uitgeschreven bent! 

 
Voor nieuwe leden die een paar oefentrainingen achter de rug hebben geldt juist:  
 
Schrijf je in, dan ontvang je onze Nieuwsbrief en word je tijdig bericht over de aanvang van de 
trainingen in het nieuwe seizoen.  
 
Inschrijven kan door invullen van het formulier dat je vindt op de website of via deze link. 
Opsturen naar ledenadministratie@bluedrakes.nl. 

  

mailto:ledenadministratie@bluedrakes.nl
http://www.bluedrakes.nl/images/overbleudrakes/Inschrijfformulier2013.doc
mailto:ledenadministratie@bluedrakes.nl


U14-1 kampioen 
 
Het U14-1 team heeft bijzonder goed gepresteerd.  
 
In de tweede seizoenshelft waren ze gepromoveerd en ingedeeld 
in de 1e klasse. 
 
Toch werden ze daar kampioen. Voorzitter Theo Straub reikt de 
beker uit en voor alle spelers is er een medaille. 
 
Binnenkort ook foto’s in groot formaat op de website! 
 

 
http://www.basketballmagazine.nl/  

 

 

 
Door hun trotse coach Jeroen Nap is een artikel geschreven in de 

digitale Woerdense Courant. Klik op de bijgesloten link.  
 
 

Nog beter zie je de prestaties van dit team op Youtube-filmpjes. 
Gebruik onderstaande links en verbaas je over de techniek en 

fraaie punten van dit team: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YssIjbqD1EE (part 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=w-LUFW0_kcQ (part 2) 

 

Je ziet hoe tegenstanders weggespeeld worden! 

 

 
 

Volgend jaar als U16 weer in voor de prijzen?! 

 

http://www.basketballmagazine.nl/
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/mei/10/blue_drakes_u14_kampioen_in_de_1e_klasse
https://www.youtube.com/watch?v=YssIjbqD1EE
https://www.youtube.com/watch?v=w-LUFW0_kcQ


Basketballmagazine 
 

 

 
Ben je geïnteresseerd in het wel en wee van het Nederlandse 
basketbal, volg dan de bijgaande link:  
 
 http://www.basketballmagazine.nl/! 

 

 
 
 
 

http://www.basketballmagazine.nl/

